
Rozpis

 
 

Přihláška 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů:
1.1.2. Číslo závodů ČJF:
1.1.3. Název závodů: 
1.1.4. Pořadatel: 
1.1.5. Spolupoř. subjekt:
1.1.6. Datum závodů: 
1.1.7. Místo konání: 
1.1.8. Omezující kritéria:

 
  

1.2. Funkcionáři závodů: 
Ředitel závodů: 
Sekretář závodů: 
Kontaktní osoba: 
Hlavní rozhodčí: 
Sbor rozhodčích: 
Stylový rozhodčí: 
Technický delegát: 
Stavitel tratí / parkurů: 
Asistent stavitele: 
Komisař na opracovišti: 
Hlasatel: 
Zpracovatel výsledků: 
Lékařská služba: 
Veterinární dozor: 
Podkovář: 

 
 

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště:  
1.3.2. Opracoviště:  

 
 

2. Přihlášky a časový rozvrh 
2.1. Uzávěrka 

definitivní přihlášky: nejpozději
Pokud se Sportovec bez omluvy
pravidla ČJF, čl. N7) 

 
2.2. Přihlášky 

Dle VP N7, odst. 4 je možné se
 

Jízdárna Proruby (MR0064) 
Rozpis jezdeckých závodů ČJF 

11.7.2020 

 na závody: http://www.jezdectvi.org
 

závodů: hobby 
ČJF: (CHN)/200711R1 

hobby parkury a drezury Proruby 
Jízdárna Proruby 

subjekt:  
 11.7.2020 

Proruby 12, Brzice  
kritéria:  

 

Šárka Prouzová 
Ing. Marie Marková 
Šárka Prouzová – 774 647 055; jizdarna.proruby@seznam.cz
Ila Hrdličková  
Jaromír Pour (drezury)  
  
  
Jaromír Pour 
  
Šárka Prouzová 
Ivana Kubíčková 
  
zajistí pořadatel  
zajistí pořadatel  
zajistí pořadatel 

 hala, 42x24 m, písek s geotextilií 
 travnatá jízdárna 

nejpozději do 8.7.2020, 23:00 
omluvy nedostaví na start, bude po něm požadováno

se na závody hlásit výhradně přes JIS: http://www.jezdectvi.org

http://www.jezdectvi.org 

jizdarna.proruby@seznam.cz 

požadováno startovné (Všeob. 

http://www.jezdectvi.org 
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2.3. Prezentace 
drezurní soutěže do 9:30, skokové
 
2.4. Technická porada  

 
2.5. Start soutěží (zkoušek)   
začátek drezurní soutěže v 10.00
 
2.6. Sekretariát závodů 

 
2.7. Další důležité informace 

 
3. Přehled jednotlivých kol soutěží

I. Hobby - Drezura Z 1 platná
Soutěž je přístupná pro
místo 

II. Hobby - Parkur 50-60 
Rozhodování podle stupnice
přístupná pro všechny 
pro 1.-3. místo 

III. Hobby - Parkur 70-80 
Rozhodování podle stupnice
přístupná pro všechny 
pro 1.-3. místo. 

IV. Křížky do 50 cm 
Soutěž je přístupná pro

V. Jízda zručnosti 
Soutěž je přístupná pro

VI. Opičí dráha s vodičem
Soutěž je přístupná pro
 

 
4. Soutěže, startovné / zápisné a 

startovné drezura 200 Kč, parkury
1.-3. místo věcné ceny, floty 

5. Technická ustanovení 
5.1. Předpisy  

5.1.1. Závody se řídí platnými
Veterinárními pravidly,

5.1.2. Účastníci budou dekorování
5.1.3. Ceny budou udíleny 
5.1.4. Námitky a stížnosti v
5.1.5. Sázky nejsou povoleny.
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skokové soutěže do 12:00 hod 

10.00 hod, předpokládaný začátek skokových soutěží

soutěží 
platná pro rok 2020 

pro všechny jezdce a koně. Startovné 200,- Kč. Věcné

 cm 
stupnice A, článek 238.2.1. Jedno rozeskakování

 jezdce a koně s licencí i bez licence. Startovné

 cm 
stupnice A, článek 238.2.1. Jedno rozeskakování

 jezdce a koně s licencí i bez licence. Startovné

pro všechny jezdce a koně. Startovné 200,- Kč. Věcné

pro všechny jezdce a koně. Startovné 100,- Kč. Věcné
vodičem 

pro všechny jezdce a koně. Startovné 100,- Kč. Věcné

 ceny 
parkury 300 Kč  

 
 

platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými
pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. 

dekorování dle VP čl. 126 
 dle VP čl. 127 a 128  
v souladu s VP a PJS. 

povoleny. 

soutěží v 12:30 hod 

Věcné ceny pro 1.-3. 

rozeskakování na čas. Soutěž je 
Startovné 300 Kč. Věcné ceny 

rozeskakování na čas. Soutěž je 
Startovné 300 Kč. Věcné ceny 

Věcné ceny pro 1.-3. 

Věcné ceny pro 1.-3. 

Věcné ceny pro 1.-3. 

Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 
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5.2. Veterinární předpisy 
5.2.1. Před vyložením koní

které musí obsahovat
příslušný rok. 

5.2.2. Účastníci závodů jsou
včetně vyložení koní

5.2.3. Kontrolu průkazů a z
 

 
5.3. Podmínky účasti, kvalifikace

 
 

 
6. Obecné informace 

6.1. Odpovědnost pořadatele 
Pořadatel neručí za úrazy jezdců
jejich poškození. Za způsobilost
úrazy) je dle VP odst. 118 
závodech hradí vysílací složka

 
6.2. Informace pro majitele psů

Psy je povoleno vodit v areálu
život jezdců v kolbišti a opracovišti!
vyhrazuje právo za porušení

 
6.3. Ustájení 

Ustájení pořadatel nezajišťuje
 

6.4. Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje

 
6.5. Ostatní služby 

Lékařská služba – uvedena 
Veterinární služba – zajištěna
Podkovářská služba – zajištěna
Občerstvení – zajištěno v areálu
Parkování vozidel – bude označeno
si vyhrazuje právo za porušení
 

6.6. Pravidla v areálu 
Všichni účastníci závodů a jejich
viditelných místech) – mj. zákaz
pobíhání psů a další, a rovněž
pravidel se vystavují riziku pokuty
Účastí na závodech přihlášené
jejich týmem) způsobené. 
Opuštění areálu do půl hodiny
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koní je nutno odevzdat příslušné veterinární 
obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních

jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka
koní do příchodu veterinárního lékaře. 

zdravotního stavu koní provede veterinární lékař

kvalifikace 

 
jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění,

způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže
 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady

složka / přihlašovatel. 

psů 
areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním 
opracovišti! Majitelé jsou povinni po svých psech

porušení tohoto ustanovení pokutovat majitele psa 

nezajišťuje 

přípojky 
nezajišťuje 

 v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
zajištěna proti úhradě 

zajištěna proti úhradě 
areálu závodiště  
označeno v areálu (Zákaz vjíždění za označené

porušení tohoto ustanovení pokutovat daný subjekt

jejich týmy jsou povinni dodržovat pravidla v 
zákaz kouření, vjíždění vozidel mimo označené

rovněž jsou povinni řídit se pokyny organizátorů. 
pokuty (viz výše).  

přihlášené subjekty prohlašují, že uhradí veškeré případné

hodiny po skončení dekorování. 

 doklady (průkazy koní), 
veterinárních směrnic pro 

pracovníka – pořadatele a to 

lékař závodů při příjezdu. 

onemocnění, ztráty předmětů a 
soutěže (tedy i za případné 

náklady spojené s účastí na 

 psů ohrožujete zdraví a 
psech uklízet. Pořadatel si 

 částkou 500,- Kč.   

rozpisu 

označené prostory – pořadatel 
subjekt částkou 500,- Kč.) 

 areálu (vyvěšena na 
označené prostory, volné 

 Porušením těchto 

případné škod jimi (či 


